ZAPISNIK
1. redne seje Sveta staršev OŠ Poljane, ki je bila v ponedeljek, 30. 9. 2013, ob 17. uri v zbornici šole.
Prisotni: po listi prisotnosti 1.a Bojana Petrin, 1.b Nuša Tomšič, 2.a Katarina Kacjan Žgajnar, 2.b
Tadej Žaucer, 3.a Matjaž Stenovec, 3.b Ljupčo Todorovski, 4.a Nataša Repovž, 4.b Iba Živa
Zupančič, 5.b Borut Žgajnar, 6.b Tomaž Židan, 7.a Maja Kebe, 7.b Beba Adamič Tomič, 8.a Robert
Pompe, 9.a Zorana Pust, 9.b Meta Arh, ravnatelj g. Žarko Tomšič, pomočnica ravnatelja ga. Anuša
Vidmar Brezec, učiteljica razredne stopnje ga. Sonja Pretnar, učiteljica OPB ga. Špela Ude, vodja
šolske prehrane ga. Lidija Košir Petje in poslovna sekretarka ga. Jelka Bertoša.
Odsotni: 2.a Tadej Debevec (opravičeno), 5.a Katarina Kogej (opravičeno), 8.b Darja Žličar.
DNEVNI RED:
1. Konstituiranje Sveta staršev OŠ Poljane
2. Potrditev zapisnika 3. redne in 1. korespondenčne seje iz šol. leta 2012/13
3. Obravnava Letnega in evalvacijskega poročila za šol leto 2013/13
4. Obravnava Letnega delovnega načrta za šol. leto 2013/14
5. Varnostnik
6. Poročila z roditeljskih sestankov, vprašanja in pobude staršev
Gradivo za sejo so člani in njihovi namestniki prejeli po e-pošti.
G. ravnatelj je otvoril sejo, pozdravil prisotne in pojasnil vlogo Sveta staršev. Predlagal je dopolnitev
dnevnega reda in sicer, da bi pri 5. točki obravnavali še materialne stroške, pod Razno pa izvolili dva
člana v Upravni odbor šolskega sklada, s čimer so se prisotni strinjali.

K 1. točki
KONSTITUIRANJE SVETA STARŠEV OŠ POLJANE
Na predlog g. ravnatelja in s strinjanjem ge. Arh in g. Žgajnarja je Svet staršev sprejel
SKLEP ŠT. 1:
Člani Sveta staršev OŠ Poljane, Ljubljana, so izvolili za predsednico Sveta staršev go. Meto
Arh, za namestnika pa g. Boruta Žgajnarja.
/SOGLASNO/
Ga. Arh se je zahvalila za izvolitev in zaprosila prisotne, da bi bile razprave na sejah čimbolj
konstruktivne. Poudarila je, da so člani Sveta staršev OŠ Poljane predstavniki razredov in jih prosila
za redno dvosmerno komunikacijo s starši, ki jih zastopajo.
Sledila je predstavitev članov Sveta staršev.
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K 2. točki
POTRDITEV ZAPISNIKA 3. REDNE IN 1. KORESPONDENČNE SEJE IZ ŠOL. L. 2012/13
Člani so sprejeli zapisnika 3. redne in 1. korespondenčne seje šol. leta 2012/13 brez pripomb.
G. ravnatelj je opozoril na spremembo nadstandardnega programa v tem šolskem letu in sicer, da so
odšli 5. razredi od 16. – 20. 9. 2013 v Savudrijo namesto v Poreč in da bodo odšli 4. razredi v dom
Lipa v Črmošnjice od 25. - 29. 11. 2013.
K 3. točki
OBRAVNAVA LETNEGA IN EVALVACIJSKEGA POROČILA 2012/13
Pojasnila je podal g. ravnatelj.
Na koncu šolskega leta 2012/13 je bilo vpisanih 318 učencev v 18 oddelkih rednega pouka
devetletke, 6 oddelkih podaljšanega bivanja in 3 oddelkih jutranjega varstva.
Učni uspeh je bil 98,33 %, podoben kot preteklo šolsko leto.
Ob koncu šolskega leta je šola ponovno izvedla raziskavo zadovoljstva med učenci, starši in delavci
šole. Povprečni rezultati ne odstopajo bistveno od lanskoletnega merjenja. Žal pa je bil odziv staršev
zelo slab, saj je sodelovalo le 37 staršev (lani 67).
V šolskem letu 2012/13 je šola že desetič izvedla nacionalno preverjanje znanja (NPZ) ob koncu
tretjega obdobja devetletke in sedmič ob koncu drugega obdobja devetletke.
Rezultati, doseženi v 9. razredih, so pod slovenskim povprečjem pri dveh predmetih (slovenščina,
matematika), pri zgodovini pa rahlo nad povprečjem, rezultati 6. razredov pa nad slovenskim
povprečjem pri vseh predmetih (slovenščina, matematika, angleščina). Na splošno so rezultati tako
na nivoju Slovenije, kot šole relativno nizki. Poleg neresnega pristopa nekaterih učencev, naj bi k
slabšim rezultatom prispevali tudi kriteriji ocenjevanje, saj so se pri vprašanjih priznavali le točno
določeni odgovori, ne pa tudi vsebinsko enako relevantni.
Področja znanja, ki so se v lanskem šolskem letu izkazala kot bolj kritična, so se letos na osnovi
ukrepov, ki so jih pripravili aktivi, izboljšala. So se pa pojavila nova, ki jim bodo učitelji zato v tem
šolskem letu namenili več pozornosti.
Realizacija rednega pouka je bila 98,44 %, prisotnost učencev pri pouku 92,34 % (delež znižujejo
predvsem učenci s statusom športnika in umetnika, en učenec pa ni prihajal v šolo).
Po razpravi, ki je sledila, je bil sprejet
SKLEP ŠT. 2:
Svet staršev OŠ Poljane, Ljubljana, je obravnaval Letno in evalvacijsko poročilo za šolsko leto
2012/13.
/SOGLASNO/
K 4. točki
OBRAVNAVA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ZA ŠOLSKO LETO 2013/14
Pojasnila je podal g. ravnatelj.
Letos je vpisanih 337 učencev, v dveh prvih razredih je maksimalno možno število učencev. Šola je
morala odkloniti 8 otrok, ki niso iz šolskega okoliša, ker ni dobila dovoljenja za tretji oddelek.
Pričakuje se, da bodo v naslednjem šol. letu trije oddelki.
V OPB so skupine zelo polne. Šola je dobila odobrene dodatne štiri ure, v okviru katerih bo učiteljica
OPB izvajala del aktivnosti, ki so se lani odvijale v okviru projekta Zdrav življenjski slog, ki ga to
šolsko leto ni več (zaradi kasnega razpisa in težav s kadri).
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Šola nadaljuje s številnimi projekti, ki so potekali že doslej (eko šola, zdrava šola, kulturna šola,…),
projekta Comenius pa v letošnjem šolskem letu ni, a se bo pa šola v januarju predvidoma prijavila na
t.i. »balkanski Comenius« (izmenjava med učenci bivših jugoslovanskih republik, predvidoma
Makedonija in Hrvaška).
Projekt Kvaliteta za prihodnost je v zaključni fazi. Šola se bo prijavila na zunanjo presojo.
Ponovno bo potekala šola za starše (mediacija in medvrstniško nasilje), za katero je zaenkrat med
starši precejšen interes.
Ravnatelj je opozoril na pomen sodelovanja staršev in šole za doseganja skladnejšega delovanja na
vzgojno-izobraževalnem področju.
Na vprašanje staršev, zakaj prvi razredi letos ne gredo na tabor, sta pojasnilo podala g. ravnatelj in ga.
Pretnar ter povedala, da je bil dogovor sprejet na lanskem Svetu staršev, saj se zaradi prevelike
odsotnosti (tabor in obvezni plavalni tečaj trajata skupaj tri tedne) težko realizira učni program, hkrati
pa to tudi zmanjšuje finančno breme za starše.
Člani so sprejeli
SKLEP ŠT. 3:
Člani Sveta staršev OŠ Poljane, Ljubljana, so obravnavali LDN za šolsko leto 2013/14 in nanj
niso imeli pripomb.
/SOGLASNO/
K 5. točki
VARNOSTNIK in MATERIALNI STROŠKI
Pojasnilo in izračun stroškov je podal g. ravnatelj.
Varnostnik je na šoli od 8.30 do 16.30 ure, učenci višjih razredov ne dežurajo več. Glavne koristi
njegove prisotnosti so: čez šolsko avlo ni več prehodov, učenci višjih razredov se v popoldanskem
času ne vračajo v šolo – s tem se zmanjšuje možnost kraj in nadlegovanja mlajših učencev, pomemben
pa je tudi psihološki dejavnik – občutek večje varnosti. Del stroškov varnostnika se pokriva iz sredstev
MOL za tehnično varovanje, za del stroškov pa je potreben prispevek staršev.
Po razpravi so člani sprejeli
SKLEP ŠT. 4:
Svet staršev OŠ Poljane, Ljubljana, se strinja s plačilom varnostnika v znesku 8,53 EUR na
otroka do konca leta 2013. Plačilo se izvrši v dveh obrokih. Starši s tremi in več otroki na šoli
so plačila za tretjega in nadaljnjega otroka oproščeni.
/SOGLASNO/
Ocenjena višina prispevka staršev za celotno leto 2014 je 35 EUR na učenca (3,50 EUR na mesec) oz.
verjetno manj, ker bo v naslednjem šol. letu predvidoma več učencev.
Sprejet je bil dogovor, da se starše konec leta oz. v januarju individualno povprašalo po interesu, da
se varnostnika ohrani tudi v letu 2014 in pripravljenosti za plačilo dela stroškov.
Glede materialnih stroškov je g. ravnatelj pojasnil, da je Svet staršev vsako leto potrdil sredstva za
fotokopiranje in potrebščine, ki se nabavijo za celo šolo. Lanskoletni prispevek staršev je znašal
12,00 EUR in je pokril približno tretjino letnih stroškov.
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Po krajši razpravi so člani sprejeli
SKLEP ŠT. 5:
Svet staršev OŠ Poljane, Ljubljana, se strinja s plačilom 12,00 EUR (štirikrat po 3,00 EUR –
januarja, februarja, marca, aprila) v šolskem letu na učenca za materialne stroške. Starši s tremi
in več otroki na šoli so plačila za tretjega in nadaljnjega otroka oproščeni.
/SOGLASNO/
K 6. točki
POROČILA Z RODITELJSKIH SESTANKOV, VPRAŠANJA IN POBUDE STARŠEV
Ga. predsednica je zaradi nejasnosti in nezadovoljstva s strani številnih staršev ob uvedbi eAsistenta
predlagala, da se o tem vprašanju pogovorijo pred poročili o roditeljskih sestankih.
Glavni problemi, ki so bili izpostavljeni v razpravi, so bili:
• varovanje osebnih podatkov (npr. posredovanje podatkov in ocen majhnemu zunanjemu
podjetju (tudi če starši niso pristopili v eAsistenta, brez predhodnega obvestila), zakonska
podlaga za to, mnenje Informacijske pooblaščenke)
• »siljenje« k uporabi (npr. z argumenti, da ne bo možno vpisovanje ocen)
• nejasna uporaba (npr. kako opravičiti odsotnost, ali se da ocene videti tudi na govorilnih urah, ali
bodo ključne informacije še vedno tudi na spletni strani šole, katere informacije so predvidene)
• razlike med učitelji (npr. eni ga uporabljajo, drugi manj, eni vpisujejo tudi domače naloge)
• napačni potrditveni SMS-i (npr. ob izbiri enake opcije za dva otroka za vsakega drugačna vsebina
SMS sporočila, en od staršev dobi SMS, drugi ne, kljub prijavi obeh)
• možnost izstopa iz sistema
• splošna primernost uporabe za osnovo šolo
• plačljivost.
G. ravnatelj in ga. pomočnica ravnatelja sta podala naslednja pojasnila:
• Sistem je zaščiten in vdor ni možen, ustrezno pravno je urejeno tudi razmerje s ponudnikom
eAsistenta.
• Ocene lahko starši še vedno vidijo na govorilnih urah, spreminja se le medij, na katerega so
napisne (ni več papirnate oblike).
• Da sistem ne zmanjšuje stika med starši in šolo, ampak ga kvečjemu spodbuja.
• Na šolski spletni strani bodo še vedno objavljene ključne informacije (npr. razpored testov, urniki
in publikacija), vendar stran še ni v celoti ažurirana.
• Pri brezplačnem paketu obvestila dobiva eden od staršev (običajno prvi navedeni), pri plačljivem
oba. Če obvestil kdo ne prejema ali če je dobil napačne informacije, je potrebno preveriti pri
razredničarkah, ki so vnašale podatke.
• V sistem je vstopilo že več kot 200 osnovnih šol, je pa eAsistent podoben kot predhodni Lopolis.
• Sistem je šoli stroške zmanjšal, staršem pa povišal, saj ga MIZŠ ne financira (kot npr. na
Hrvaškem in v Makedoniji), tako da je relativno malo odločitev staršev za plačljivi paket,
pričakovanih.
Sprejet je bil dogovor, da je potrebno starše na razumljiv, poljuden način (na spletni strani,
tudi s pomočjo razpoložljivih zunanjih gradiv in/ali povezav) obvestiti o:
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• prostovoljni uporabi eAsistenta in možnostih izstopa iz plačljivega paketa eAsistenta
• varovanju osebnih podatkov in zakonskih podlagah
• alternativnih možnostih za ogled ocene (osebno na govorilnih urah)
• katere informacije v eAsistentu lahko pričakujejo in katerih ne.
Preveriti je potrebno tudi, ali so vsi starši dobili pakete, za katere so se odločil ter poskrbeti, da
ga bodo uporabljali vsi učitelji.
Sledila so poročila z roditeljskih sestankov
1.a in 1.b
Ga. Petrin je povedala, da se je v obeh razredih pojavil problem začetka treninga juda, ki bi ga starši
radi prestavili na 13.40 uro.
Ga. pomočnica je pojasnila, da je bil za letošnje šolsko leto sprejet dogovor, da se z interesnimi
dejavnostmi prične po 14.30 uri, tako da predlagani termin ni možen. Izrazila je tudi presenečenje, da
starši niso prišli na pogovor z vodstvom šole, ampak so podpisovali peticijo.
Ga. Zupančič je pojasnila, da je trener juda predlagal, naj se starši sami organizirajo.
Starše obeh razredov je zanimalo, zakaj so otroci popoldan, ko hodijo starši ponje, v razredu in ne na
zelenici oz. igralih.
Ga. Ude je pojasnila, da gredo učenci prvih razredov ven večkrat, najprej ob 10. uri in okrog 12. ure.
Popoldan večina učencev obiskuje interesne dejavnosti, pojesti morajo tudi malico. Zaradi velikosti
razredov jih ob združevanju, po 16. uri, raje obdržijo v razredu, ker imajo s tem boljši nadzor nad
odhodi učencev.
Ga. Tomšič je dejala, da starše 1.b zanima, zakaj so garderobne omarice na razredni stopnji
nezaklenjene, na predmetni pa zaklenjene.
Ga. Pretnar je pojasnila, da so učenci ključke zelo pogosto polomili, izgubili ali založili, zato so se
učiteljice odločile, da ostanejo omarice odprte, saj v njih ni vrednejših predmetov, hkrati pa jih s tem
tudi učijo, da se ne jemlje tujih stvari.
Na predmetni stopnji je nadzor težji. G. ravnatelj je dodal, da bi morda s to novo generacijo učencev
lahko poskusili z odklenjenimi omaricami tudi na predmetni stopnji, je pa vprašljivo, saj učenci v
omaricah hranijo tudi vrednejše stvari npr. glasbila.
2.a
Ga. Kacjan Žgajnar – brez posebnosti.
2.b
G. Žaucer je povedal, da staršem ni všeč urnik uporabe igral.
Ga. Pretnar je poudarila, da gre za zagotavljanje varnosti otrok, saj so igrala popolnoma nova in se je
nanje potrebno navaditi. Ko bodo učiteljice prepričane, da jih učenci obvladajo, ne bo več potrebe po
urniku uporabe.
Ga. Ude je še dodala, da so učenci zelo veseli igral in so lepo sprejeli razpored uporabe le-teh.
3.a
G. Stenovec je opozoril na zaskrbljenost staršev glede organizacija popoldanskega urnika, saj se v
razredu v času OPB zamenja pet učiteljic, lani pa so imeli samo eno.
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Ga. pomočnica je glede urnika OPB pojasnila, da se zaradi fonda ur, ki je na voljo, v razredu izmenja
več učiteljic, vendar šola ocenjuje, da je homogena skupina ob različnih učiteljicah boljša rešitev, kot
da se razrede združuje.
Glede težkega dostop do pitnika v jedilnici je ga. Košir Petje pojasnila, da lahko otroci pijejo na več
lokacijah (npr. tudi iz pip, učenci nižjih razredov imajo skodelice s tekočino pri kosilu), g. ravnatelj pa
je poudaril, da v času kosila pri pitniku ni gneče.
3.b
G. Todorovski je povedal, da so odzivi na kasnejše popoldanske aktivnosti pozitivni. Starši
predlagajo, da bi učenje tujih jezikov (naslednje šolsko leto) izvajali učitelji predmetne stopnje, saj
jim bolj zaupajo, kot zunanjim ustanovam, ki trenutno poučujejo na šoli.
G. ravnatelj je pojasnil, da šola na tak način že nudi učenje francoščine in španščine, da pa so zaradi
kadrovskih omejitev in nemožnosti plačevanja opcije omejene.
4.a
Ga. Repovž - brez posebnosti.
4.b
Ga. Zupančič je povedala, da so starši zelo pohvalili go. Metko Dolinšek.
Izpostavila pa je problematiko počitka pred kosilom, ki nekatere starše moti, s prošnjo ravnatelju, da
prouči situacijo.
5.b
G. Žgajnar je povedal, da so se na roditeljskem sestanku pogovarjali samo o šoli v naravi, s katero so
bili učenci zelo zadovoljni.
6.b
G. Židan – brez posebnosti.
7.a
Ga. Kebe izpostavila zbiranje otrok, ki niso učenci šole, po pouku na igralih.
G. ravnatelj pojasnil, da so zadevo uredili in da čistilka ob 16.45 zapre vrata.
7.b
Ga. Adamič Tomič je izpostavila neprimerno vedenje nekaterih učencev, zaradi česar posledice nosi
cel razred. Starši prosijo šolo oz. svetovalno službo naj ukrepa (morda s prijavo na socialno službo) in
da učitelji ne obravnavajo vseh učencev 'v paketu' zaradi posameznikov.
G. ravnatelj je izpostavil problem nesodelovanja staršev, ki zelo omejuje možnosti ukrepanja.
Ga. Adamič Tomič je poudarila, da če gre za socialno pedagoški problem, lahko tudi šola sproži
postopek za ukrepanje.
Ga. Pretnar je poudarila, da ima razred vseeno zelo pozitivno jedro, česar se ne sme pozabiti.
8.a
G. Pompe - brez posebnosti.
9.a
Ga. Pust je izpostavila alkoholiziranost nekaterih učencev med šolskimi aktivnostmi, širjenje 'mehkih
drog' ter nadaljevanje verbalnega in fizičnega nasilja nekaterih posameznikov nad sošolci, zaradi česar
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nekateri starši razmišljajo o prešolanju svojih otrok. Predlagala je skupni roditeljski sestanek 9.a in
9.b.
G. ravnatelj je pojasnil, da je takoj, ko je izvedel za problematiko drog (dan pred sejo) podal je prijavo
na policijo, ki bo ukrepala in obiskala tudi lokale, kjer naj bi se to dogajalo. Šola nima pravice
pregledati otroka oz. njegove torbe (naknadno je ravnatelj pridobil informacijo, da pa varnostnik to
lahko stori).
Glede incidenta v avli šole med športno vzgojo je g. ravnatelj pojasnil, da sta bila na razgovor
povabljena starša učenca, ki je naredil škodo, vendar se njegovo vedenje ni spremenilo.
Starši so imeli v lanskem šolskem letu veliko sestankov z razredničarko, a je težava v tem, da starši
'problematičnih' učencev ne pridejo na sestanke in ne priznajo problemov niti takrat, ki so že
dokazani. Šola pa ima zelo omejene možnosti glede izključitve ali prešolanja (brez dovoljenja
staršev).
Po razpravi je ga. Adamič Tomič predlagala, da šola zavzame jasno stališče glede klicanja policije ob
prekrških in od njega ne odstopa, ter poskrbi, da učitelji ne bodo popuščali učencem, ki bi zaslužili
negativno oceno, pa jim s tem omogočijo, da izdelajo razred.
G. Židan povedal, da je šola ena redkih, kjer npr. avtomati za pijačo niso razbiti in menil, da določena
avtoriteta na šoli obstaja. Predlagal je, da se razmisli o večkratnem zagovoru 'problematičnih' učencev
pri ravnatelju ali družbeno koristnem delu, vendar je g. ravnatelj opozoril na omejitev, da lahko
učenec dela le, kar sam izbere, s tem pa se zmanjšuje vzgojni učinek.
Postavljeno je bilo tudi vprašanje, zakaj razred 30. 9. ni šel v gledališče (šli so učenci 8.a, 8.b in 9.b).
G. ravnatelj je pojasnil, da je šola dobila omejeno število vstopnic in ker se nekateri posamezniki 9.a v
zunanjih ustanovah ne obnašajo ustrezno, razred ni šel na predstavo.
Svet staršev je izrazil neodobravanje, da je bil zaradi posameznikov kaznovan cel razred in predlagal,
da se išče druge rešitve.
9.b
Ga. Arh je povedala, da so na skupnem roditeljskem sestanku obeh devetih razredov razpravljali o
valeti, vendar se še niso dokončno odločili glede ponudnika.
RAZNO
a)
Volitve dveh dodatnih predstavnikov staršev (poleg ge. Zupančič) za člana Upravnega odbora
šolskega sklada OŠ Poljane.
SKLEP ŠT. 6:
Svet staršev imenuje v Upravni odbor šolskega sklada OŠ Poljane go. Katarino Kacjan Žgajnar
in g. Roberta Pompeta.
/SOGLASNO/
b)
G. ravnatelj je spomnil na dogovor, da starši otroke prve triade zjutraj puščajo v avli šole in ne hodijo
z njimi v razrede ter apeliral na člane, da v razredih opozorijo na spoštovanje tega dogovora.
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c)
G. ravnatelj je opozoril tudi na problem v zvezi z učilnicami, ki so popoldne, ko so učenci na zelenici,
zaklenjene. Poudaril je, da starši sami ne morejo »brskati« po razredu in da gredo lahko tja z
varnostnikom, če je nujno potrebno.

Seja je bila zaključena ob 20.10 uri.

zapisala:
Jelka Bertoša

predsednica Sveta staršev
Meta Arh
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